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Kommunesammenslåingen – tilbud om medvirkning fra velforeningene
I forbindelse med kommunesammenslutningen til nye Asker kommune (AK) ønsker Asker Velforbund
(AV) å spille en aktiv rolle for å bygge ut samholdet og lokaldemokratiet i storkommunen. Vellene i
Hurum og Røyken vil bli invitert til å bli medlem av Asker Velforbund.
AV har i dag 67 medlemsforeninger. Legger en til grunn de opplysninger som er gitt på hjemmesidene til
Røyken og Hurum kommuner, samt kontakten som er oppnådd med foreningene, vil det kunne være ca.
100 velforeninger i det nye Asker. Disse foreningene representerer et førstelinjeforsvar for
lokaldemokratiet.
Velforbundet har merket seg at man i forbindelse med kommunesammenslåingen har uttrykt ønske om å
styrke lokaldemokratiet i den nye kommunen. Felles kultur, identitet og symboler synes å bli vektlagt i
planarbeidet.
Avstandene i den utvidede kommunen blir større enn man er vant med i dag. Kunnskapen om hverandre
er også relativ begrenset. Desto viktigere vil det være at det skapes felles plattformer og at en vektlegger
felles tiltak.
I samarbeidsavtalen mellom nåværende Asker kommune og Asker Velforbund for perioden 2018–2020,
som nylig er reforhandlet og undertegnet, heter det i punkt 2, første ledd:
«AV og AK har felles verdier og mål for utvikling av lokaldemokratiet og ta vare på lokalmiljøene i
kommunen. AK og AV har også et felles mål om å skape et levende lokalmiljø der folk finner trygghet,
mening, tilhørighet og trivsel. Vellene er en viktig bidragsyter til dette målet. Kommunens positive
holdning til vellene, og evne og vilje til å støtte opp om vellenes aktivitet er i en slik sammenheng
avgjørende og viktig.»
Velforeningene bør brukes aktivt for å oppnå dette målet. Dette vil ha gyldighet også for den nye
kommunen. Felles tiltak for hele Asker som kanaliseres gjennom vellene, vil kunne være verktøy for å
oppnå de mål man har for sammenslåingen.
En felles innsats vil kreve midler og støtte fra den nye kommunen. Velforbundet vil derfor foreslå at det
over en 4-årsperiode (første periode for et nytt kommunestyre) avsettes NOK 1–2 millioner, fordelt på de
fire årene. Tar en både befolkningsøkningen, den nye utstrekning av kommunen og den mer spredte
bosetning, synes det å indikere behovet for større bidrag hvis en skal synliggjøre en innsats.
Man vil kunne identifisere tiltak og/eller innsatser som kan og bør finne sted omtrent samtidig i hele
kommunen, og vil kunne fremstå som et trivselsmoment, en identitetskaper og en felles innsats i hele
kommunen. Rusken-tiltak, utplassering av benker til glede for lokalbefolkningen, snegleaksjon og
nyttårsfyrverkeri som i Vollen, er eksempler på felles tiltak for å markere den nye kommunen.
Velforbundet ber om at man tar høyde for utvidet støtte til vellene i forbindelse med planlegging og
budsjettering for den nye kommunen. Blant annet av hensyn til velforeningene i de tre kommuner, ber
velforbundet om å bli orientert om og hvordan vellene, og derigjennom fellesskapet og lokaldemokratiet,
vil bli tilgodesett i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Med vennlig hilsen
Styret i Asker Velforbund
Karl Jørgen Gurandsrud
Styreleder
Asker Velforbund
c/o Hasselbakken
Askerveien 47
1384 ASKER

styreleder@askervelforbund.no
post@askervelforbund.no
www.askervelforbund.no

